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•

Bursa saham yang diamati di seluruh kawasan melemah. Prospek
pelemahan ekonomi dan ancaman resesi menjadi sumber
kekhawatiran utama investor.

•

Indeks Dolar AS dan Yield US Treasury naik setelah the Fed
menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps.

•

Dari pasar komoditas, komoditas utama yang diamati melemah
karena prospek permintaan yang menurun sejalan dengan prospek
pelemahan ekonomi global.

•

Di pasar keuangan domestik, IHSG melemah 2,11% dengan yield SUN
seri benchmark naik antara 6 hingga 36 bps (wow). Sementara itu,
nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,88 persen.

•

Inflasi berbagai negara mencatat tren beragam di bulan Mei, namun
pada umumnya masih tinggi.

•

Surplus neraca perdagangan bulan Mei 2022 sebesar US$2,9 miliar,
melanjutkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Sementara itu,
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2022 mencatatkan
penurunan.

I. Pasar Global

Pasar Saham. Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali melemah di
tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap resesi. Investor mulai
khawatir akan pelemahan ekonomi AS setelah rilis data beberapa indikator
ekonomi yang menunjukkan pelemahan. Sebagai contoh, penjualan ritel
bulan Mei 2022 dilaporkan terkontraksi 0,3%. Capaian tersebut lebih rendah
apabila dibandingkan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan
pertumbuhan sebesar 0,2%. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran
investor terhadap risiko stagflasi karena level inflasi yang juga masih tinggi.
Di sisi lain, optimisme investor terhadap pengendalian inflasi AS mulai
tumbuh sejalan dengan kebijakan the Fed yang menaikkan suku bunga
sebesar 75 bps pada pekan lalu. The Fed juga terus menegaskan akan
melakukan segala upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi di AS.
Dari kawasan Eropa, bursa saham kembali melemah karena di tengah
pelemahan prospek ekonomi kawasan. Dari Inggris, pertumbuhan
ekonomi bulan April dilaporkan sebesar negatif 0,3%, atau di bawah
ekspektasi pasar yang tumbuh sebesar 0,1%. Di tengah prospek pelemahan
ekonomi, bank sentral Inggris menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps
ke level 1,25% dalam rangka mengendalikan inflasi. Pengetatan kebijakan
moneter juga akan dilakukan oleh European Central Bank, yang berencana
menaikkan suku bunga acuan pada bulan-bulan mendatang apabila laju
inflasi masih tinggi. Dari Jerman, indikator economic sentiment index bulan
Juni masih berada pada level negatif 28, atau lebih rendah dibandingkan
market consensus yang sebesar negatif 27,5.
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DJIA
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(11,63)
S&P500
3.674,84 (5,79)
(12,96)
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7.016,25 (4,12)
(1,92)
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13.126,26 (4,62)
(16,54)
KOSPI
2.440,93 (5,97)
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6.936,97 (2,11)
14,31
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21.075,00 (3,35)
(26,20)
Shanghai
3.316,79 0,97
(5,92)
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(1,28)
FTSE KLCI
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T3 ------ Surat Berharga Negara -----Yield 5 th, (FR90)
6,58 36
n/a
Yield 10 th, (FR91)
7,46 28
n/a
T4 ------ Komoditas -----Brent Oil
113,12 (7,29)
54,79
CPO
1.291,92 (9,53)
50,71
Gold
1.839,39 (1,72)
3,72
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389,35 (0,76)
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25.669,00 (5,85)
49,46
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5,40
(9,93)
(8,87)
(0,82)
(7,07)

Euro
Yen
GBP
Rupiah
Yuan
SGD
Ringgit
Baht

WoW
T1 ---- Nilai Tukar/USD ---0,95 (0,23)
135,02 (0,45)
0,82 (12,81)
14.823,00 (1,88)
6,72 (0,11)
1,39 (0,19)
4,40 (0,03)
35,23 (1,35)
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120
45,44
4,12
0,56
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23,66

Gambar 1. Mayoritas Pasar Saham Global Melemah

Gambar 2. Yield UST Tenor 10 Tahun Naik 7 bps

Dari kawasan Asia, bursa saham di kawasan Asia melemah karena
kekhawatiran akan kondisi ekonomi kawasan. Di tengah ancaman
tingginya inflasi dan pelemahan ekonomi di negara-negara maju,
perekonomian di kawasan Asia juga mulai menunjukkan sinyal pelemahan.
Dari Korea Selatan, angka pengangguran bulan Mei meningkat ke level 2,8%,
dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,7%. Dari Jepang, defisit neraca
perdagangan meningkat ke level JPY2,384.7 miliar, atau defisit dalam 10
bulan berturut-turut. Prospek ekonomi yang melemah tersebut mendorong
bank sentral Jepang untuk mengambil langkah kebijakan moneter dengan
menahan suku bunga acuan di level rendah, yaitu sebesar negatif 0,1%.
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Gambar 3. US Fed Balance Sheet

Gambar 4. Slope US Yield Curve dan Resesi

Gambar 5. Harga Minyak Mentah dan Batu Bara

Gambar 6. Harga Hard Commodities

Pasar Obligasi. Yield US Treasury tenor 10 tahun pada akhir pekan lalu
(17/6) ditutup pada level 3,23 persen atau naik 7 bps dibandingkan
penutupan pekan sebelumnya pada level 3,16 persen. Imbal hasil sempat
naik hingga lebih dari 3,4 persen atau mencapai level tertinggi sejak April 2011.
Kenaikan terjadi setelah the Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps
dan mengisyaratkan komitmen untuk menurunkan inflasi ke level target 2
persen. Kenaikan suku bunga ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak 30 tahun
terakhir karena inflasi yang kembali naik hingga 8,6 persen (yoy) pada Mei
2022, atau level tertinggi dalam 41 tahun terakhir.
Pasar Uang. Indeks Dolar AS menguat sebesar 0,53% dalam sepekan
terhadap enam mata uang utama dunia dari posisi 104,15 pada Jumat
(10/6) menjadi 104,70 pada akhir perdagangan pekan lalu (17/6). Dolar
AS sempat naik hingga mencapai level 105 atau level tertinggi sejak Desember
2002 setelah the Fed menaikkan Fed Fund Rate sebesar 75 bps untuk meredam
inflasi. Dolar AS juga diuntungkan oleh kenaikan permintaan safe-haven
currency di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Sementara itu,
Poundsterling Inggris melemah setelah Bank of England menaikkan suku
bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 1,25 persen.
Pasar Komoditas. Harga minyak acuan global melemah tajam karena
kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Harga minyak jenis Brent turun
7,29% pada harga US$113,12 per barel dan WTI terkoreksi 9,21% pada harga
US$109,56 per barel. Penurunan harga minyak didorong oleh adanya
kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama dapat
memperlambat ekonomi global dan memangkas permintaan energi. Selain itu,
menguatnya Dolar AS hingga mencapai level tertinggi sejak Desember 2002
membuat harga minyak lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata
uang lainnya.
Harga komoditas batu bara ICE Newcastle pada akhir pekan lalu (10/6)
melemah 0,76 persen mencapai harga USD389,35 per ton. Pelemahan
harga batu bara salah satunya terjadi karena meningkatnya pasokan batu bara,
khususnya di kawasan Eropa. Pada pekan lalu, pelabuhan AmsterdamRotterdam-Antwerp melaporkan telah mengalami peningkatan pasokan batu
bara selama 13 hari beruntun hingga 12 Juni yang mencapai 6,4 juta ton.
Sementara itu pasokan batu bara di pelabuhan OBA Bulk Terminal Amsterdam
mencapai level tertinggi sejak November 2020, yaitu sebesar 1,7 juta ton.
Harga CPO Malaysia Derivative Exchange sepanjang pekan lalu (10/6)
turun tajam 9,53 persen mencapai level USD1.291,92 per ton. Penurunan
harga CPO disebabkan oleh peningkatan pasokan yang berasal dari Indonesia
dan ekspektasi peningkatan output yang meningkatkan pasokan global.
Peningkatan ekspor Indonesia didorong oleh kebijakan percepatan penyaluran
ekspor (flush out) yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi pada 10 Juni 2022 lalu.
II. Pasar Domestik

Gambar 7. Harga Soft Commodities

IHSG tercatat melemah tajam 2,11% secara mingguan ke level 6.936,97
pada Jumat (17/6) dan diperdagangkan di kisaran 6.882,64 – 7.138,50
pada pekan lalu. Secara mtd, IHSG melemah 2,97% sementara secara ytd
masih menguat sebesar 5,40%. Investor non residen mencatatkan net sell pada
perdagangan pekan lalu dengan total mencapai Rp1,37 triliun. Dengan
demikian, secara mtd investor non residen tercatat melakukan beli bersih
sebesar Rp0,59 triliun dan secara ytd tercatat beli bersih sebesar Rp69,21
triliun. Sementara itu, nilai rata-rata transaksi perdagangan harian selama
sepekan terpantau turun dari Rp17,14 triliun menjadi Rp17,25 triliun pada
pekan lalu.
Dari pasar SBN, yield SUN seri benchmark pada Jumat pekan lalu (17/6)
bergerak naik antara 6 hingga 36 bps apabila dibandingkan pekan
sebelumnya. Secara rinci, yield SUN tenor 5 dan 10 tahun mengalami kenaikan
paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 36 bps dan 28 bps. Sementara,
yield SUN tenor 15 tahun tercatat naik 13 bps dan yield SUN tenor 20 tahun
naik sebesar 6 bps dalam sepekan. Berdasarkan data setelmen BI tanggal 15
Juni 2022, kepemilikan investor non residen turun sebesar Rp9,46 triliun
dibandingkan posisi Jumat (10/6), dari posisi Rp806,92 trilun (16,71%) ke posisi
Laporan Ekonomi Keuangan Mingguan / Weekly Report

2

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Gambar 8. Pasar Keuangan Indonesia Sepekan

Rp797,46 triliun (16,56%). Secara mtd, kepemilikan non residen naik sebesar
Rp1,73 triliun, sementara secara ytd turun Rp93,88 triliun.
Nilai tukar Rupiah pada akhir pekan lalu (17/6) berada pada level Rp14.823
per USD atau melemah sebesar 1,88% dibandingkan posisi Jumat (10/5).
Secara ytd, Rupiah tercatat melemah sebesar 4,00% terhadap USD. Tekanan
terhadap nilai tukar Rupiah meningkat selama sepekan lalu, tercermin dari
perkembangan spread harian antara nilai spot dan non-deliverable forward 1
bulan yang bergerak dalam rentang Rp26 sampai Rp114 per USD atau lebih tinggi
dibandingkan spread Rp10 sampai Rp73 per USD pada pekan sebelumnya. Rupiah
diperdagangkan di kisaran Rp14.634 – 14.835 per USD. Secara ytd, rata-rata
penutupan harian Rupiah berada pada level Rp14.415 per USD.

Gambar 9. Tekanan Terhadap Rupiah Meningkat

III. Perekonomian Internasional
Inflasi berbagai negara mencatat tren beragam di bulan Mei, namun pada
umumnya masih tinggi. Pada bulan Mei 2022, beberapa negara masih
mengalami kenaikan tingkat inflasi, seperti Jerman (7,9% vs 7,4% April) dan
Argentina (60,7% vs 58%). Pada periode yang sama, India dan Arab Saudi
mencatat tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, masing
masing sebesar 7,04% (vs 7,79% April) dan 2,2% (vs 2,3%). Faktor utama
pendorong kenaikan inflasi masih berasal dari kenaikan harga energi dan pangan,
yang diperparah oleh supply disruption. Seiring dengan tren tingginya inflasi,
kebijakan pengetatan moneter diperkirakan terus berlanjut. Terlebih, AS
menaikkan suku bunga sebesar 75 bps ke 1,75% pada bulan Juni untuk merespon
kenaikan inflasi Mei sebesar 8,6% (tertinggi dalam 41 tahun).

Gambar 10. Mata Uang Kawasan Asia

IV. Perekonomian Domestik
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Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2022 mencatatkan
penurunan. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2022 tercatat sebesar US$409,5
miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar
US$412,1 miliar. Pertumbuhan ULN Indonesia mengalami kontraksi 2,2% (yoy),
lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 1,0%
(yoy). Penurunan posisi ULN Indonesia pada bulan April terutama disebabkan
turunnya ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) yang menjadi sebesar
US$190,5 miliar (vs Maret: US$196,2 miliar). Turunnya ULN sektor publik terjadi
akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada bulan
April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden
(outflow pada SBN domestik) selaras dengan ketidakpastian di pasar keuangan
global. Di sisi lain, posisi ULN swasta pada April 2022 tercatat sebesar US$210,2
miliar, dan mulai tumbuh 0,03% (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,6% (yoy)
pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya
ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang
tumbuh sebesar 0,5% (yoy), terutama dipengaruhi penerbitan global bond
korporasi di sektor pertambangan dan penggalian. Secara umum, struktur ULN
Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap PDB tetap terjaga di kisaran
32,5%, menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 33,8%. Selain itu, ULN
Indonesia juga tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang (87,5% dari total
ULN).

Gambar 11. Perkembangan Inflasi Beberapa Negara (% yoy)
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Surplus neraca perdagangan bulan Mei 2022 tercatat sebesar US$2,9 miliar,
melanjutkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Berlanjutnya surplus
neraca perdagangan diperkirakan memberi dampak positif pada pertumbuhan
PDB di Triwulan II 2022. Secara kumulatif, neraca perdagangan mencatatkan
surplus senilai US$19,79 miliar. Nilai ekspor pada bulan Mei 2022 mencapai
US$21,51 miliar, turun cukup signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya
yang sebesar US$27,32 miliar, terutama disebabkan oleh pelarangan ekspor CPO.
Akibatnya, ekspor CPO pada bulan Mei 2022 mengalami penurunan mencapai
US$2,03 miliar. Di sisi lain, impor bulan Mei juga mengalami sedikit penurunan
menjadi sebesar US$18,61 miliar dari US$19,76 miliar pada bulan sebelumnya.
Perlambatan impor sejalan juga dengan perlambatan PMI Manufaktur meskipun
masih dalam zona ekspansi. Secara tahunan, kinerja impor masih menunjukkan
pertumbuhan.

0.0

Gambar 12. Neraca Perdagangan Indonesia (US$ miliar)

Gambar 13. Utang Luar Negeri Indonesia (US$ miliar)

Laporan Ekonomi Keuangan Mingguan / Weekly Report

3

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Tajuk Minggu Ini:
Quo Vadis Pengawas Koperasi Simpan Pinjam
Menjawab pertanyaan “siapa yang kredibel dalam mengawasi Koperasi
Simpan Pinjam (KSP)” di atas menjadi perlu dan valid serta layak untuk
dianalisis mengingat amanah Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 17/2012), yang
menyatakan bahwa Pengawasan KSP dilakukan oleh Lembaga
Pengawasan KSP, menjadi tidak terbentuk, pasca dibatalkannya UU
17/2012 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diberlakukan kembali.

dengan hal itu, pengawasan KSP pada prinsipnya dapat dilakukan oleh
OJK mengingat kegiatan usaha simpan pinjam terkait kepada
penghimpunan dana anggota, dan dengan mengacu pada ketentuan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yaitu “OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap (a) kegiatan
jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor
Pasar Modal; dan (c). kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,
Dana Pensiun, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara implisit, amanah Pasal 100 ayat (1) UU 17/2012 tersebut
menunjukkan bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Kemenkop UKM) telah gagal melakukan tugas dan
fungsinya dalam pengawasi KSP. Betapa tidak, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) menengarai kerugian masyarakat akibat pembiayaan ilegal dan
investasi bodong sekitar 10 tahun terakhir mencapai sekitar Rp117
triliun, terutama “koperasi predator” yang izinnya legal namun bodong
seperti Koperasi Pandawa, Koperasi Langit Biru, Koperasi Indosurya
Koperasi Cipaganti, Koperasi Pracico, dan lainnya, karena tidak
mengembalikan dana serta tanpa ada law enforcement masih
dibiarkan berkeliaran untuk menguras dana masyarakat tanpa kenal
belas kasihan (tanpa ada consumer protection), bagaikan predator
yang siap melahap mangsanya. Angka Rp117 triliun tersebut diyakini
bagaikan fenomena gunung es karena jumlah kasus berdasarkan
laporan resmi OJK tersebut tidak mencerminkan jumlah yang
sebenarnya. Masih ada kemungkinan banyak masyarakat yang menjadi
korban koperasi predator belum melapor. Implikasinya adalah siapa
yang kredibel dalam mengawasi KSP? Menggagas Lembaga
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang kredibel dan independen
adalah sebagai “bukti kehadiran Negara” dan sangat dinantikan.

Dari sisi kesiapan untuk melakukan pengawasan, OJK lebih tepat dan
siap dibandingkan Kemenkop UKM dan dinas koperasi. Perbandingan
jumlah pengawas dengan jumlah yang diawasi di OJK sekitar 1:3,
sedangkan di sisi Kemenkop UKM dan dinas-dinas, satu pengawas
menangani lebih dari 50 koperasi.

Adapun concern Presiden Joko Widodo, yang disampaikan dalam
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022 adalah berikut:
“Pengawasan tidak boleh kendur karena pengawasan yang lemah akan
membuka celah, membuka peluang, bagi munculnya berbagai modus
kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan
masyarakat. Hal seperti ini, tidak boleh terjadi lagi. Investasi bodong
seperti skema ponzi harus disikat habis.” “… OJK sebagai motornya”.
Untuk itu, terdapat 4 pilihan kebijakan untuk peningkatan pengawasan
KSP/Usaha Simpan Pinjam (USP), yaitu (1) mengoptimalkan
pengawasan internal melalui partisipasi anggota, pengurus, pengawas
internal dan Rapat Anggota Tahunan (RAT); (2) membentuk lembaga
pengawas KSP yang baru yang independen; (3) mengotimalkan
pengawasan KSP melalui pemberdayaan Kemenkop UKM; atau (4)
mengoptimalkan pengawasan KSP melalui pemberdayaan OJK.
Kita kesampingkan alternatif pertama dan ketiga karena terbukti tidak
efektif dengan makin banyaknya bermunculan koperasi gagal bayar.
Saat ini, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah menangani 8
koperasi bermasalah, yaitu 1) KSP Sejahtera Bersama (KSPSB), 2) KSP
Indosurya, 3) KSP Pracico Inti Sejahtera, 4) Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pracico Inti Utama, 5) KSP Intidana, 6)
Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, 7) KSP Lima Garuda, dan 8) KSP
Timur Pratama Indonesia. Penanganan oleh Kemenkop UKM melalui
Satgas cenderung seperti pemadam kebakaran, dimana penanganan
dilakukan ketika masalah sudah menjadi besar bukan mekanisme
deteksi dini potensi gagal bayar.
Alih-alih membentuk lembaga pengawas KSP yang baru yang
independen, marilah kita fokus kepada alternatif keempat. Berkenaan

Dari sisi anggaran juga sangat timpang. OJK mengelola anggaran sekitar
Rp6,2 triliun dibandingkan Kemenkop UKM yang hanya memiliki
anggaran di bawah Rp1 triliun pada tahun 2020, itupun akhirnya
dipotong menjadi Rp743,245 miliar. Belum lagi Kemenkop UKM juga
mendapat beban untuk mengurusi lebih dari 65 juta UMKM. Proses
perekrutan mandiri juga sulit dilakukan Kemenkop UKM karena harus
melalui banyak tahapan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa OJK lebih siap melakukan
fungsi pengawasan karena memahami karakteristik jasa keuangan dan
memiliki pengalaman pengawasan; memiliki fleksibilitas dalam
mengatur budget dan melakukan rekruitmen tenaga pengawas; serta
dapat melihat secara komprehensif keseluruhan sektor jasa keuangan
dan interkoneksinya. Sementara itu, Kemenkop UKM tidak memiliki
fleksibiltas dalam mengatur budget dan melakukan rekruitmen tenaga
pengawas. Penguatan dan perluasan kewenangan Kemenkop UKM akan
terbentur flexibilitas anggaran negara.
Selain itu, apabila KSP dan USP dimasukkan di dalam universe lembaga
keuangan yang menjalankan fungsi intermediary maka di bawah
pengaturan dan pengawasan OJK, level of playing field KSP dengan
lembaga pembiayaan akan menjadi lebih baik dan memitigasi terjadinya
regulatoy arbitrage. Benchmarking dengan international best practices
pada negara-negara yang dianggap relatif sukses membina koperasi
keuangan, seperti Brazil dan Uruguay, menunjukkan bahwa pengawasan
koperasi keuangan dilakukan oleh bank sentral atau lembaga pengawas
jasa keuangan. Kajian Bank Dunia mengindikasikan hal ini dimaksudkan
menjaga independensi agar tercipta fair level of playing field dan
menghindari regulatory arbitrage, perlindungan nasabah (anggota).
Lebih lanjut, sebetulnya banyak KSP yang bersedia diawasi lembaga
khusus yang kredibel. Kajian Bank Dunia tahun 2016 menunjukkan
mayoritas KSP (sekitar 86%) menyatakan kesediaannya untuk diawasi
lembaga pengawas KSP, dengan syarat lembaga tersebut harus
independen, adil, dan transparan, serta fee yang dikenakan tidak
memberatkan. Dengan diawasi lembaga yang kredibel maka para KSP
berharap hal ini akan meningkatkan kualitas tata kelola dan
meningkatkan kepercayaan stakeholders. Reputasi KSP yang baik akan
mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam memilih jasa pembiayaan.
Reputasi sangat penting bagi KSP karena reputasi yang terbentuk di
masyarakat akan memberikan keuntungan bagi KSP dalam menawarkan
produk dan jasa keuangan dan manfaatnya. (BS&NAW)
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